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EN GRAV MED SILVERSMYCKEN 
FRÅN STAVBY I UPPLAND 

Av Per Lundström 

Några hundra meter söder om Stavby kyrka i Uppland ligger 
ett större gravfält utefter landsvägen, i östsluttningen av en 
grusås. Gravfältet som omfattar ett 40-tal fornlämningar be
stående av låga högar och stensättningar har tidigare varit känt, 
men drygt en tredjedel av dessa spolierades när för ett par år 
sedan en byggnad uppfördes inom fornlämningsområdet.1 

Vid Riksantikvarieämbetets undersökning av det skadade 
gravfältet hösten 1953 och 1954 utgrävdes sammanlagt 11 gravar, 
varav de flesta voro fyndtomma eller endast innehöllo skelett
rester och kistspikar.5 

En av skelettgravarna lämnade emellertid en uppsättning 
silversmycken av för nordiska förhållanden delvis unikt slag 
och detta gravfynd kommer att presenteras i det följande.8 

Gravanläggningen utgjordes av en låg, flack, i ytan skadad 
hög. Under den täckande jordmanteln, som hade en största 
tjocklek av 0,4 m, framkom en vällagd rund stensättning med 
en diameter av 6 m, begränsad av en något utskriden kantkedja 
av drygt halvmeterstora block. Fyllningen innanför kantkedjan 
bestod av ett enkelt lager stenar av samma storleksordning. 
Omedelbart under stenfyllningen låg fläckvis ett intill ett par 
centimeter tjockt kolblandat jordlager innehållande större och 
mindre kolsplitter. Täckt av detta kollager anträffades i sten
sättningens NÖ hälft en igenfylld, långsträckt, i NV—SÖ riktning 
orienterad grop med avrundade ändpartier. Gropen, som hade 

1 Karta över gravfältct upprä t tad av Biksant ikvarieämbetet 1936 genom 
YV. Holmqvist. 

2 Undersökning av Per Lundström 1953 och Eva Hjortzberg-Nordlund 
1954. Bapporter ATA. 

* Grav 28 enl. Biksant ikvarieämbetets kar ta . 
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ett djup av 1,15 m, var fylld med sten och hårt packad, ler-
blandad mosand. Den vid överkanten 2,65 m långa och 1 m 
breda gropen smalnade något mot bottnen. På denna vilade 
utsträckt på rygg med armarna längs sidorna och kraniet i 
gropens NV ända ett dåligt bevarat skelett av en kvinna (Fig. 1).' 
Elva järnspikar med stora flata huvuden, vilka påträffades längs 
bottenytans kanter i samma nivå som skelettet, visar, att den 
döda ursprungligen legat i en träkista. De smycken, som fått 
följa den döda i graven, lågo samtliga tätt intill och under 
kraniet (Fig. 2). 

Smyckena utgjordes av fem silverföremål och elva guldfolie-
rade glaspärlor samt en gul glasflusspärla ( S H M inv. nr 24988) 
i.Fig. 3) . 

Bland de tre hängsmycken som ingingo i samlingen är otvivel
aktigt det halvmånformade silverhänget av största intresset. Det 
har synbarligen varit anbringat i det av pärlorna bildade hals-
handet, vilket dels framgick av läget i graven, dels av att cn av 
de guldfolierade pärlorna var trädd över hängets ena fästcögla. 
Smycket är förfärdigat av silverbleck med bågformat! nedcrkant, 
medan den inre motsatta kanten har två halvrunda intagningar 
åtskilda av en trubbig spets. De båda yttre spetsarna avslutas 
av en fastlödd ögla av rund silvertråd. Hängets ena sida har 
filigranorncring bestående av en längs ytterkanten löpande enkel 
vriden tråd och innanför denna är ytan utfylld med på varandra 
ställda bågar av vriden, platthamrad, högkantställd tråd. Botten
ytan mellan trådarna har en iriserande lodhinna. 

Smycket har tydligen sekundärt använts som halsbandspryd-
nad. Till sin typ och huvudform överensstämmer det nämligen 
med de på bysantinska förebilder återgående halvmånformade 
örhängen som förekomma på slaviskt område. Två från Gärds
lösa socken på Öland härstammande örhängen äro av denna 
typ.'"' Några närmare paralleller till stavbyhänget torde dock icke 
kunna uppvisas på nordiskt område. På sydosteuropeiskt finnas 

* Enligt ant ikvarien N.-G. Gejvall som undersökt skelettet här rör detta 
från en kvinna med en ålder av 30—35 år och bcnmater ia le t uppvisar 
möjligen vissa mongolida raskomponenter . 

3 S H M inv. 12080. -4rne T.J., Sveriges förbindelser med Östern under 
vikingatiden, Fornvännen 1911, s. 42. 
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Fig. 1. Plan och profil av graven. Uppmätning nv förf. 
Grundriss und Profil des Grabes. 

emellertid motsvarigheter. Inom detta område förändras under 
800- och 900-talet de bysantinska halvmånformade örhängena 
genom att den inre konkava kanten delas i två bågar, så att mitt
partiet uppdrages i en spets. Orneringen utföres i filigran och 
granulationstcknik. Ett sådant hänge ingår i det till slutet av 900-
talet daterade skattfyndet från Tokay i Ungern. Ett annat hänge 
av samma typ från RybéSovice i Tjeckoslovakien har tillika enom 
stavbyhängets påminnande bågdekor (Fig. 4).° Tekniskt sett 

0 Niederle, L., Byzantské sperky v Ccchåch a na Moravé. Pamåtky archco-
logické, XXXV. Prag 1927, s. 347—348. fig. 107:6 , 7. 
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skulle det enkla hänget från stavbygravcn mycket väl kunna 
vara tillverkat på nordiskt område. Man skulle måhända även 
kunna spåra en viss formlikhet med de vikingatida eldståls-
formade hängena. Den stora likheten med den ovan anförda 
sydösteuropeiska smycketypen talar dock starkt för att det rör 
sig om ett importföremål. 

Det andra hänget som ingår i gravfyndet är runt och av tämligen 
tjockt silverblcck, med ena sidan försedd med en yttäckande 
dekor i »äkta» filigran av pärlad silvertråd. Kanten prydes av 
två koncentriskt löpande ringar av pärlad tråd omslutande en 
tättslälld rad silverkorn omgivna av en pärlad trådring. Hängets 
mittfält ulfylles av tre med dubbla tvärband förenade voluter, 
vars ändspiraler avslutas med ett granulationskorn. Ktt fritt 
sådant finnes även i det triangulära mittpartiets centrum. Den 
ursprungliga bäröglan saknas och sekundärt har fastnitats en 
ögla av dåligt silver med en försänkt linje längs kanterna. 

Dessa med dubbelspiraler prydda hängen äro icke sällan före
trädda i svenskt vikingatidsmaterial. Filigrantekniken växlar 
emellertid och även i brons gjutna exemplar förekomma, vilket 
på ett överskådligt sätt framgår av de olika i Birkagravarna an
träffade hängena.7 Formen är något varierande. De plana äro 
vanligast, antingen runda såsom det ovan behandlade eller också 
något ovala. Även runda med skålformigt försänkt mittparti 
förekommer. Till teknik och utseende i övrigt mycket lika hänget 
från Stavby är två med skålformat mittfält från gravarna 707 
och 739 i Birka.8 Den förstnämnda graven innehöll bl. a. två 
arabiska silvermynt, det yngsta präglat 860—861 e. Kr. Graven 
739 får sin tidsställning genom två bland fynden ingående ovala 
spännbucklor av Petcrsens 900-talstyp R 655." 

I beskrivningen av Terslevskattcn har Friis Johansen fram
hållit att dubbelspiralmotivet, icke minst på hängena gör sig 
kraftigt gällande på nordisk filigranarbeten under 900- och 1000-
talet men är av den åsikten, att detta element framträder på 
nordiska arbeten först vid mitten av tionde århundradet." Som 

- Arbman, H., Birka I, Taf. 97—98. Stockholm 1940. 
5 Arbman, aa Taf. 9 7 : 2 1 , 22. 
• Petersen, J., Vikingetidens Smykker, s. 67 ff. Stavanger 1928. 

10 Fri is Johansen, K., S0lvskattcn fra Terslev, s. 232 ff. Aarb0ger 1912. 
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Fig, 2. Övre delen av skelettet med smgckenn in situ. Foto förf. 
des Skelettes mit den Schmuckstiicken in silu. 

Oberteil 

Arlmian påvisat uppträder emellertid dubbelspiralmotivct på 
hängen från det närmast föregående århundradet." Enligt Nie-
dcrle utgöra de dubbelspiialornerade medaljongerna med fili-
granorncring av slät eller pärlad tråd eller med granulcringar 
en förhärskande grupp hängen på östeuropeiskt område under 
900-talet.a Flertalet av de hängen som anträffats i svensk jord 
ingå i skattfynd. Många tillhöra 900-talet, men även yngre -— 
från övergången till nästa sekel — förekomma. Som exempel kan 
nämnas, att från en myntdaterad silverskatt från Kvarna i Vam-

u Arbman, 77., Schweden und das karolingisebc Reich, s. 209 ff. Stock
holm 1937. 

• Mederle, L.. Bukovét slovanské Archéologie, s. 201—202, fig. 93 :7 , 
m 11. Praha 1931. 
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Fig. 3. Smyckeuppsiittningen från graven. Foto ATA. 
slullung des Grabes. 

Die Schmuckans 

lingbo socken på Gotland, nedlagd omkring är 1000, härrör etl 
skålfonnat hänge med dubbelspiraler i filigran.13 

Av del ovan sagda framgår, alt de volulförsedda hängena före
komma inom ett tidsavsnitt av minst två århundraden. Det i 
slavbygraven anträffade hänget ger därför ringa ledning vid 
lörsöket att närmare tidfästa graven. 

Det sista av de tre hängena är ett slitet arabiskt silvermynt 
lörsett med en i myntets kant fastnitad smal ögla av tunt, dåligt 
silver. Myntet är en abbasid präglad för kalifen Al-Muladid 
b-Illah (892 901 e. Kr.) i Ispahan." Denna myntdatering ger 
gravläggningens bakre lidsgräns. 

Av betydande intresse är den guldfolieradc pärla uppträdd pa 
en silverring, som anträffades under kraniets vänstra sida. Den 
lilla ringen är ej helt sluten, den har ovalt tvärsnitt, och de 
avsmalnande ändparticrna avslutas med två vassa spetsar. 

13 Stenberger, M., Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit . II, s. 2M 
227. Abb. 174. Lund 1947. 

14 Myntet bestämt av herr O. Matsson, Kungl. Myntkabinettet och fru 
l Ila Welin, Lund. 
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Fig. 4. Örhängen från Tokuy och Rybéiooice. Efter 
Niederle. — Ohranhunger aus Tokay und Rybéåouice. 

Pärlan har en upphöjd astragallikuande dekor, och någon 
parallell till denna ovanliga utformning har jag ej kunnat finna. 
Att pärlor anbringats i silverringar hängande i halsbandet till
sammans med andra pärlor, är ingen ovanlig företeelse i vikinga
tida gravfynd. Som exempelvis framgår av de pärlor försedda 
med ringar från grav 632 i Birka ha dessas ändpartier emellertid 
vridits samman och oftast försetts med en ögla.15 Ringen från 
Stavby är dock av annan karaktär. De ej helt slutna ändarna 
visa, att den icke kan ha limits hängande i halsbandet. De vassa 
ändpartierna tyda i stället på att smycket burits som örring, 
vilket även fyndplatsen gör troligt. Någon klar motsvarighet till 
denna sannolikt som öronprydnad burna pärlring är svår att 
finna. En liten ej helt sluten ring med vassa ändar härs tammar 
från grav 523 i Birka men fyndomständighetcrna ge ingen an
tydan om att den burits som örhänge."' En liknande ring härrör 
från en vikingatida grav från Hemse annexhemman på Gotland.17 

Ej heller delta fynd ger besked om den lilla ringens användning. 
I gravfyndet från Stavby ingår även en liten silverpärla be

stående av ett gallerverk av pärlad silvertråd med ett litet ring-

lB Arbman, aa Taf. 119. 
'" Arbman, aa Textdelen s. 158. 
17 S H M inv. 4815. I ett skattfynd från Bockarp i Mjölby socken ( S H M 

inv. 1146) ingår två tjocka massiva r ingar med öppna spetsiga ändar , 
troligen örr ingar ; de äro dock av annan typ än den här behandlade. 
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omgivet granulationskorn i korsningspunkterna. Lösa pärlor av 
denna typ äro representerade i svenska skaltfynd, och i ett fall, 
i fyndet från Törsta i Tuna socken i Hälsingland, äro sådana 
pärlor anbringade som krön på ett slaviskt silverörhänge.18 ö r 
ringar med tre pärlor av denna form har haft stor utbredning på 
östeuropeiskt område och har där anträffats tillsammans med 
myntskatter från 900—1000-talet.10 

De övriga elva pärlorna lågo nära varandra intill och under 
kraniet. De guldfolierade pärlorna äro av två typer. Dels en 
luniiformad med guldfolict ej helt utdraget till ytterkanten, dels 
närmast cylindriska, helt folierade. De förra äro sju, de senare 
lic till antalet. Pärlorna giva inga säkra kronologiska hållpunk
ter. Dessa typer förekomma i vikingalida gravfynd och i sena 
sammanhang som t. ex. i Skedcridsskatten från Uppland och 
ingå t. o. m. i fyndmaterialct från Vreta kloster. 

För att vara ett gravfynd är samlingen silversmycken från 
Stavby ganska ovanlig. Möjligheterna att avgöra gravens tids-
ställning försvåras dock av bristen på distinkta nordiska forn
sakstyper i fyndet. En bakre tidsgräns erhålles visserligen genom 
myntdateringen. Det tämligen slitna myntet kan dock länge 
varit i omlopp, och av det ovan sagda framgår, att de övriga 
Föremålen ej möjliggöra någon säker tidsfixering inom vikinga
tidens ram. 

Det är emellertid anmärkningsvärt att denna grav, liksom de 
närliggande undersökta skelettgravarna, helt saknar den utrust
ning av dräktsmycken eller redskap, som annars så ofta ingår 
i de vikingatida kvinnogravarna. Detta förhållande kan tyda 
på att gravanläggningarna härröra från en framskriden del av 
lidsepoken. Den öst-västliga orientering av kistgravar, som på 
de hedniska gravfälten brukar beteckna övergången till ett rent 
kristet begravningssätt med åtföljande fyndknapphet, gör sig 
fällande bland alla de övriga undersökta skelettgravarna. 

En inarbetning av det ovan presenterade fyndmaterialet i ett 
större sammanhang kan dock möjligen giva ett mera exakt svar 
på frågan om gravens tidsställning. 

,s Arne, T.J., La Suéde et 1'Orient., fig. 532. Uppsala 1914. 

• Niederle, L., aa (Bukovét ) s. 196, fig. 90: 6. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Per Lundström: Ein Grab mit Silberschmuck aus Stavby, 
Uppland. 

In den Jahren 1953—1954 wurden 11 Gräber eines Gräberfeldes in 
der Xähe der Kirche von Stavby in Uppland untersucht . Nur in einem 
Grab wurden Funde von Bedeutung gemacht. Diese bestehen aus einem 
Pcrlenbalsschmuck und drei Silbcranhängern, ferner aus einem Perlenring, 
vermutlich als Ohrring gelragen. Von den Schmucksacheii ist ein halbmond-
fönniger Anhängcr von grösstem Interesse. Er ist mit grosser Sicherheit 
ein Ohrring — sekundär als Anhänger benutzt — von einem spezicllen 
westslawischen Typus, der fruher im nordischen Fundmater ia le nicht reprä
sentiert ist. Einer der Anhänger ist aus einer arabischen Miinze gemacht, 
die von dem Kalif Al-Mutadid b-Il lah (892—901 n. Chr.) geprägt ist. 
Ausser der Munzdatierung geben die Schmuckgegenstände keine sichere 
ehronnlogische Fixierung im Balimcn der Wikingerzeit. 
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